
 

FRÅGA 51 
 
Advokaten Krister Klaar arbetar med allmän affärsjuridik. Han delar lokaler med två andra 
advokater, de två familjerättsadvokaterna Måns Möller och Greta Graaf. Christer har ett 
bolag för sin verksamhet och Måns och Greta ett gemensamt bolag för sin. 
 
Krister börjar närma sig pensionsåldern och klientleden har glesnat. Han bygger nu sin 
verksamhet i huvudsak på tre klienter. En av klienterna är Charkbolaget AB vars ägare, Folke 
Filé, vill ta in sin styckmästare, Sören Snygg, som delägare i bolaget. Folke Filé ber Krister 
om hjälp. Folke behöver ett aktieöverlåtelseavtal där han säljer 35 % av aktierna till Sören 
och han behöver också ett aktieägaravtal. 
 
Krister kommer ihåg Sören från ett mål där han uppträdde som försvarare för Sören i ett 
rattfyllerimål. Det var en trist historia och ingenting som han varken har lust eller tycker är 
nödvändigt att berätta om för Folke.  
 
Folke berättar att han och Sören har varit hos revisorn och fått hjälp med att bestämma värdet 
på aktierna. Han vill nu bara att Krister skriver de båda avtalen. Han kommer sedan själv att 
ta med sig Sören till banken och där också ombesörja slutuppgörelsen av affären.  
 
En tid efter det att affären gjorts upp kommer Folke tillbaka till Krister. Han berättar att 
Sören skilde sig för något år sedan, det var för övrigt Måns Möller som hjälpte honom den 
gången, men att han nu funderar på att gifta om sig. Folke undrar om det inte vore klokt att 
både han och Sören genom äktenskapsförord förbinder sig att hålla aktierna som enskild 
egendom. Krister kan inte annat än instämma, men han hänvisar dem till Måns som ”är bättre 
på sådana saker”. Folke har också ett avtal med Måns och Greta som innebär att han alltid får 
10 % på arvodet på de klienter han anvisar till dem.  
 
Efter något halvår kommer Folke än en gång tillbaka till Krister. Han är nu djupt bekymrad 
över Sören. Det nya äktenskapet har inte blivit lyckligt och Sören har börjat supa något 
alldeles förfärligt. Krister berättar att han haft onda aningar med hänsyn till det gamla 
rattfylleriet. Folke tycker att Krister kunde ha berättat den saken redan första gången frågan 
om Sörens delägarskap kom på tal. Det hade varit en information som kanske hade fått 
honom att tänka två gånger innan han släppte in Sören som ägare i bolaget.  
 
I vart fall vill Folke nu ha Kristers hjälp med att, med stöd av en paragraf i aktieägaravtalet 
om misskötsamhet, tvinga Sören att sälja tillbaka aktierna. 
 
Sören är inte svår att ha att göra med. När han får brevet från Krister med Folkes krav tar han 
helt sonika sina aktiebrev i handen och vandrar bort till Kristers kontor. Sören är deprimerad 
och håglös. Han förklarar frankt att han accepterar Folkes krav, lämnar aktiebreven på 
Kristers skrivbord och ber honom ombesörja att han ”får pengarna tillbaka”. 



   

 
Krister tar kontakt med Folke. Folke för över den aktielikvid han en gång mottog från Sören 
till Sörens konto direkt och Krister upprättar en avräkningsnota.  
 
Ett år senare får Krister ett brev från advokaten Torsten Tärna på den stora advokatfirman 
Laurentius. Torsten företräder Sören som återvunnit sin psykiska hälsa. Sören har nu kommit 
till insikt om att han i själva verket aldrig hade behövt sälja tillbaka aktierna till Folke. Värre 
är att han inser att priset blev helt fel. Aktierna var vid tidpunkten för återförsäljningen värda 
nästan dubbelt så mycket som vid tidpunkten för hans förvärv. Detta har han fått bekräftat 
från bolagets revisor.  
 
Krister tycker situationen är obehaglig och han känner sig osäker på hur han skall agera. Han 
dryftar problemen med Måns och Greta men de kan inte tillföra mycket. 
 
Krister ringer advokaten Lage Larsson på sin gamla byrå. Han redogör för ärendet och ber 
om råd. Lage vet att hans byrå har en klient som vill köpa Charkbolaget och han känner 
därför att han inte vill gå för djupt in i diskussionerna med Krister. Samtidigt inser Lage att 
Kristers berättelse innehåller moment som han måste föra vidare till sin huvudman.  
 
Torsten Tärna har två gånger per mail påmint Krister om att han vill ha svar hur Folke ställer 
sig. Kan han kompensera Sören för det låga aktievärdet eller är han beredd att sälja dem 
tillbaka till Sören för den gamla köpeskillingen? 
 
Krister har överhuvudtaget inte informerat Folke om Sörens krav, eftersom han inte riktigt 
kunnat bestämma sig för vilket råd han skall ge Folke. Han väljer nu att underrätta Folke om 
Sörens krav och samtidigt meddela att han inte vill företräda Folke i ärendet. Han bifogar 
också en faktura för det sista kvartalets arbete inklusive arbetet i anledning av Torstens brev. 
Han har klientmedel stående för Charkbolagets räkning och han gör sig betalt ur dessa, 
upprättar en slutredovisning och ombesörjer att överskjutande medel betalas ut till 
Charkbolaget.  


